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Bedömning och handlingsplan för civilingenjörsprogrammet  i elektronikdesign, ED 
 
Bedömningsmatris: Fakultetsdialog avseende Civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign ED 
Datum: 2020-10-02 
Närvarande vid dialogen:  Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Håkan Örman, Torun Berlind, Magnus Karlsson, Linnea Bergman 

 
 

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse x   Måluppfyllelsen baserat på CDIO-rubrikerna fungerar väl, men 
föreslagen förstärkning av kurser i syfte att ytterligare adressera 
CDIO-rubrik 4 är positiv. Examenskraven för kandidat-, master- 
och civilingenjör uppfylls på en grundläggande nivå redan idag.  
Fortsatt arbete krävs för att tillse att 1.4 och 1.5 ifylls i 
kursmatriserna. 

Utformning och 
genomförande 

  x  Utformning och genomförande tycks fungera väl. Tillgången till 
ändamålsenliga lokaler är god och några labbsalar med unik 
utrustning som ger spetskompetens finns. Gott om studentaktiva 
lärsituationer och adekvata examinationsformer. Examensgraden 
är dock låg (drygt 30%) och genomsnittlig studietid är ca 5.5 år. Ett 
flertal studenter verkar avbryta studierna under de första 5 
terminerna. Föreslagen fördjupad analys med syfte att öka 
genomströmningen välkomnas. 

Forskningsanknytning  x   Stark forskningsöverbyggnad som kommer studenterna tillgodo via 
exempelvis projektdirektiv och laborationer. Studenterna läser 
vetenskapliga artiklar och tränas i vetenskapligt skrivande. 

Lärarkompetens x   Lärarkapaciteten är för tillfället god, men inom en femårsperiod 
finns flera pensionsavgångar att beakta. Lärarkompetensen är hög 
och flera av lärarna har även professionskompetens. 
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Kommentar till måluppfyllelse: Examensmålen för såväl kandidat-, master och civilingenjörsexamen uppfylls. En förstärkning av målen 
relaterade till CDIO-rubrik 4 är positiv. 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Poängproduktion termin 1-5 är relativt låg, liksom examensgraden. Studenternas 
förutsättningar, baserat på diagnostiska provet, bör beaktas. 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att ED-programmet är upplagt så att examensmålen för 
samtliga tre examina är uppnådda när alla kursfordringar är uppnådda. Utformning och genomförande fungerar bra, men en fördjupad analys av 
poängproduktionen termin 1-5 bör göras. Forskningsanknytningen är stark och den forskning som bedrivs vid ITN kommer utbildningen tillgodo. 
Lärarkompetensen är god, liksom lärarkapaciteten just nu. Arbetslivs-, student- och hållbarhetsperspektivet fungerar bra. Ett jämställdhetsperspektiv 
finns vid utformning och genomförande av utbildningen, men ett arbete för att tillse att det även inkluderas i utbildningens innehåll måste ske. 
En alumniuppföljning bör genomföras när stöd och resurser finns tillgängliga. 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
Dekan 

Arbetslivsperspektiv x   Sektionsdriven samverkan finns, men får inte ersätta 
utbildningsdriven samverkan. Viss vaksamhet krävs om mycket av 
eventen är studentdrivna. Unika labbmiljöer som ger 
specialistkunskaper som är eftertraktade.  En alumniuppföljning 
borde genomföras. 

Studentperspektiv x   Fungerar väl. Även innehållet i reflektionsdokumenten tas tillvara. 

Jämställdhetsperspektiv  x  Såväl studentgrupp som lärargrupp domineras av män. 
Medvetenhet om jämställdhetsperspektiv finns vid utformning och 
genomförande, men perspektivet tycks inte finnas med i innehållet, 
vilket bör justeras. 

Hållbarhetsperspektiv x   Ett hållbarhetsperspektiv finns inkluderat i flera kurser, ofta med 
fokus på både produktionsprocessen och produkten i sig. Föreslaget 
utvecklingsprojekt för att tydliggöra detta bedöms positivt. 
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Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de 
ska genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört. 

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas? 

Hur ska det genomföras? När ska det vara klart? Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs? 

Status Klar 

1. Fortsatt arbete med 
kvalitetssäkring och 
harmonisering av 
kursmatriserna 

Diskussionstema på ett 
lärarkollegiemöte (FE+LOE) 
 
 

 Dec -21 
 

 

PPG-ordförande 
 
 
 

  

2. Utreda om det bör införas fler 
obligatoriska moment inom 
specifika mål i målkategori 4 
för att harmonisera och 
ytterligare stärka 
måluppfyllnaden 

A) Kontrollera att allt som 
redan finns i kurserna 
verkligen är med i matriserna 
(Genomförs i samband 
med/efter 1) 
 
B) Vid behov modifiera/ 
komplettera kursmoment 

A) Juni -22 
 
B) Dec -22, inkludera 
resultat i remissomgång -
23 (för 2024) 

PPG-ordförande   

3. Undersöka orsaker till avhopp 
och identifiera eventuella 
flaskhalsar med målet att öka 
genomströmningen 

A) Identifiera ”flaskhalsar” i 
programmet 
 
B) Åtgärda eventuella brister 

A) Dec -21 
 
B) Juni -23 

PPG-ordförande   

4. Ta ännu bättre vara på den 
forskningsexcellens som finns 
vid ITN med fler 
industrirelevanta 
forskningsnära valbara kurser 

A) Undersöka och ev. 
genomföra justeringar av 
befintliga kurser för att 
säkerställa att de är industriellt 
relevanta och att befintlig 
kompetens utnyttjas optimalt 
 
B) Om rekryteringen går upp 
enligt planerna så bör 
breddning utredas och förslag 
på industrirelevanta kurser ges 

A) Dec -22 
 
B) Juni -25 
 

PPG-ordförande 
 
Programnämnds-
ordförande 
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5. Bevara och vidareutveckla de 
goda kontakter med yrkeslivet 
som finns. Möte med alumner 
och näringslivsrepresentanter 
i samband med EDGB, 
liknande det som gjorts 
tidigare.  

Ordna målinriktat lunchmöte i 
samband med EDGB HT21 

Dec -21 PPG-ordförande   

6. När det finns ett systemstöd 
för alumnundersökningar 
genomföra undersökningar 
med ett konsekvent och 
rimligt tidsintervall 

Genomföra alumnenkät Dec -23 Programnämnds-
ordförande 

 

  

7. Se till att ett 
jämställdhetsperspektiv finns 
med i utbildningens innehåll 

Inkludera moment i en eller 
flera projektkurser (Fokus på 
de lite större projekten) 

Dec -23 PPG-ordförande   

8. Starkare rekrytering av 
studenter som är kvinnor 

Analysera och revidera 
programtexter och annat 
informationsmaterial 

Juni -21 Programnämnds-
ordförande 

Uppgiften 
ingår numera i 
fakultetskomm
unikatörernas 
arbete 

 

9. Undersöka vad den skillnad 
som observerats i kvinnors 
och mäns poängproduktion 
beror på. Det begränsade 
underlaget gör att det är lätt 
att överreagera på siffrorna, 
men de ska heller inte 
negligeras. 

 Följa utvecklingen extra 
noggrant under närmaste åren 
för att se om trenden håller i 
sig och vid behov vidta 
åtgärder 

Juni -24 Programnämnds-
ordförande 

  

10. Tydliggöra goda exempel, 
kopplingar mellan program- 
och kursinnehåll med 
specifika FN-hållbarhetsmål  

Diskutera och uppmuntra 
berörda studierektorer att 
trycka på den här frågan i 
samband med 
kursplaneremisser.  
Ta upp som punkt i PPG. 

Juni -22 PPG-ordförande   
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11. Starkare rekrytering Möte med nämnder, ITN och 
kommunikatör för att 
diskutera 
rekryteringsstrategier 

Dec -20 Programnämnds-
ordförande 

  

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt detta till dekan. Därtill ska 
dokumentation av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen. 
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